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Dne 18. 7. naštívil naše město děkan
Fakulty bezpečnostního inženýrství
Vysoké školy báňské v Ostravě doc.
Dr. Ing. Aleš Dudáček. Spolu s ním zde
byl MUDr. Stanislav Brádka, ředitel
SÚJCHBO Kamenná. Na radnici je
přijal starosta MVDr. Josef Řihák
a 1. místostarosta Ing. Petr Kareš.

ČERVENÁ

KTERÁ SE TÁHNE MÝM ŽIVOTEM

Jeho jméno je neoddělitelně spojeno s příbramským
hornictvím. A to i nyní, v době, kdy by si mohl
v klidu užívat svého „důchodcovství“.
Ing. Koloman Iványi i nyní naplno dělá to, co dělal
celý svůj život: věnuje se hornictví.
Důchod a hornictví? Jde to dohromady?
„Představa je vždycky jasná. Myslíš si, že budeš mít
spoustu času. Ale ono to tak vůbec není. To je jen
taková laická představa těch, kteří v důchodu ještě
nejsou. A záliba pro hornictví? To je taková červená
nit, která se táhne celým mým životem, tedy i současným důchodcovským. „Gró“ mé současné práce je

Od minulého týdne vlaje u sídla Sportovních zařízení města Příbram v ulici
Legionářů tato nová vlajka.

Pro slavnostní okamžiky bude sloužit
tato nová závěsná insignie se znakem
města. Na článcích řetězu jsou zobrazena hornická kladívka, která mají
při vzácných příležitostech připomínat slavnou hornickou minulost.

Město Příbram – MěÚ Příbram
oznamuje v souladu
s ustanovením § 39, odst. 1)
zákona ČNR č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších změn a doplňků
záměr prodeje jako jednoho celku
domu čp. 154 v Příbrami IV.
vč. poz. p. č. 2813 v k. ú. Příbram,
domu čp. 153 v Příbrami IV.
vč. poz. p. č. 2812 v k. ú. Příbram,
pozemku p. č. 2810 v k. ú. Příbram
Popis:
Objekt čp. 154/IV je 4podlažní, ke dni
oznámení záměru jsou obydleny 3 bytové jednotky. Pozemek je o výměře
397 m2. Je zde i smlouva na plošnou
reklamu se společností Big Board, s. r. o.
Prodej domu je „s nájemníky“.
Objekt čp. 153/IV je 4podlažní, ke dni
oznámení záměru je obydleno 8 bytových jednotek. Pozemek je o výměře
449 m2. Je zde i smlouva na plošnou
reklamu se společností Europlakát,
s. r. o. Prodej domu je „s nájemníky“.
Pozemek p. č. 2810 o výměře 877 m2
se nachází v ul. Čs. armády, je veden
v katastru nemovitostí jako zastavěná
plocha a nádvoří - zbořeniště, upravený jako parkovací plocha.
Podmínkou prodeje je vybudování
polyfunkčního domu.
Cenové podmínky: minimální prodejní cena 3 000 000,- Kč (slovy: Tři milionykorunčeských). Cenu uvede zájemce
v korunách českých .
Místo a doba pro podání nabídek:
Nabídky je nutno zaslat doporučeně
na adresu Městský úřad Příbram, odbor
organizační a vnitřních věcí, Tyršova
108, 261 01 Příbram I, nebo doručit
osobně do hlavní budovy MěÚ
Příbram do podatelny, a to nejpozději
do 21. 8. 2007 do 11 hodin.
Další informace na úřední desce
města nebo na www.pribram.eu

P ř í b r a m s k o
na st a r ý c h po hl e d n i c í c h
- výstava v Galerii F. Drtikola
prodloužena do 19. srpna

NIT,

nyní soustředěno do práce pro Cech horníků a hutníků. V loňském roce byla naše práce zaměřena
na 10. setkání horníků a hutníků u nás v Příbrami.
Jsem zároveň i členem spolku Prokop, tedy dalšího
hornického spolku, a tak když je potřeba, pomáhám
i tady.
V závěru loňského a začátku letošního roku jsme
dělali velkou akci, protože se zakládalo sdružení
hornicko – hutnických a historických spolků české
republiky. To představuje celkem sedm spolků: Hornický spolek Rudolfova, Plané, Stříbra, Mostu,
Nadace George Agricoly ve Slavkovském lese, která
se zaměřuje na ochranu a zachovávání hornických
tradic, a z Příbrami Cech horníků a hutníků
a Spolek Prokop. Založili jsme volné sdružení
bez právní subjektivity, ale s cílem vytvořit takovou
organizační strukturu, která bude schopná reprezentovat hornicko – hutnické spolky v rámci Evropy.
V loňském roce, a doznívá to ještě i v roce letošním,
se zároveň koncipuje nové sdružení hornicko – hutnických evropských spolků. Nové vedení, které již
akceptuje změny v Evropě, a to jak z hlediska důleži-

tosti váhy hornického a hutnického průmyslu, bude
nyní sídlit v Ambergu, tedy kousek od nás. Prezidentem této organizace se stal bývalý generální sekretář
pan Jögr, se kterým máme kontakty již od devadesátých let, když jsme začali jezdit na německé hornické dny. Naše české sdružení zvolilo do evropského sdružení svého zástupce. Tímto zástupcem byl
zvolen Cech příbramských horníků a hutníků.
Naší spolupráci chceme dát takový ráz, aby to byla
reprezentace veškeré spolkové činnosti v České
republice. Chceme dát především důraz na kvalitu
vztahů, zejména při jednotlivých setkáváních hornických měst, na která chceme zvát i zahraniční spolky
- Rakušany, Poláky, Maďary, Němce, Francouze.
Právě před čtrnácti dny jsme u nás měli delegaci
slovenských zástupců hornických spolků, kteří k nám
vlastně přijeli získat zkušenosti, jak organizovat
právě setkání hornických měst. Výsledkem této
návštěvy bylo, že první slovenské setkání hornických
měst se uskuteční již příští rok v Pezinku a již dnes je
jasné, že bude pozván Cech i Spolek Prokop.
Zároveň bychom měli být jakýmisi jejich garanty
při jejich vstupu do evropského sdružení. Jde tedy
o určité ocenění naší dosavadní práce, ale zároveň i
ocenění města Příbram. Je jasné proč: dělali jsme
1. setkání hornických měst a také 10. setkání hornických měst.“
Zajímalo by mě, zda si postupně vychováváte své
nástupce.
„Po pravdě řečeno, to je velice složitá otázka. Je
třeba ještě jednou připomenout, že jsme tady tři
spolky: Cech horníků, Spolek Prokop a Cech
hutníků. Ti jsou zaměřeni na prezentaci huťských
aktivit. Všichni huťaři, kteří jsou u nás v Cechu, jsou
zároveň i členy Spolku hutníků – olovářů. Ale i řada
našich členů je zároveň i členy Spolku Prokop. Cech
horníků a hutníků je spolek víceméně zaměřený
na intelektuální akce a navazujeme na tradice a systém práce Příbramských akademiků.
Spolek Prokop zase navazuje na tradice někdejšího
Spolku Prokop. Ten byl daleko „dělnější“, a to se
vine i dnešním spolkem. V těchto spolcích jsou mladí
i starší. Není to jenom otázka chtění nebo sympatií,
je to otázka celkového stylu života. Většina mladých
jsou lidé podnikaví a aktivní. Jsou daleko více
vytíženi pracovně v běžném životě, než jsme třeba
byli my před dvaceti lety. Ale život prostě nyní
takový je. Dnes tedy stojíme před problémem: ne že
bychom měli málo mladých členů, ale musíme najít
takovou náplň, aby se jí co nejvíce našich členů
mohlo zúčastnit. Ti starší již z přirozenosti nemohou
všechno absolvovat a ti mladší zase nemohou
každou sobotu a neděli někde být.
Jsme prostě nyní v období, kdy je potřeba najít
správnou koncepci naší práce. Vytipovat, co je
pro Cech důležité, a to do našeho programu
prosazovat.“
- str -

S LOVO

S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané.
Letní prázdniny se
přehouply do druhé
poloviny. Stále ještě
ale máme před sebou několik letních
dnů. Věřím, že srpen
bude slunečný a že
si všichni, zejména
pak děti, dobře
užijete dny volna.
Horké léto znamená
nejen dobu dovolených
spojenou
s koupáním, výlety
a dalšími příjemnými zážitky, ale i
zvýšené nebezpečí
požárů. Ani našemu
městu se požáry v minulých dnech bohužel nevyhnuly.
Naštěstí při těchto smutných událostech nikdo nezahynul, materiální škody ale byly značné. Následky
řádění živlů mohly být ještě horší, nebýt rychlého
a účinného zásahu hasičů. Nesmírně mě těší, že se do
hašení požárů vedle profesionálních záchranářů
velmi obětavě zapojili i příbramští dobrovolní hasiči.
Naši hasiči tak opět dokázali, že si podporu, kterou
jim město Příbram poskytuje, plně zaslouží. Děkuji jim
za to.
Minulý měsíc jsem osobně na radnici poděkoval také
deseti pracovníkům Technických služeb Příbram,
kteří se již třetí měsíc podílejí na novém, tak zvaném
rajonizovaném systému úklidu města. Tyto pracovníky můžete potkat každý všední den. S lopatou,
koštětem a sběrnou nádobou na vozíku procházejí
ulicemi města a uklízejí odpadky po těch nezodpovědných lidech, kteří stále ještě nevědí, nač jsou
odpadkové koše. A protože chceme, aby naše město
bylo čisté, nezbývá nic jiného, než že někdo musí
po nepořádných spoluobčanech uklidit.
V červenci jsem také na radnici veřejně poděkoval
dvěma městským strážníkům, kteří byli nejlepší na
zdokonalovacím policejním kurzu. Věřím, že nejen
tito dva strážníci, ale i všichni ostatní naši městští
policisté jsou na výkon náročné služby dokonale
připraveni.
Nedávno jsem dostal statistiku z ministerstva vnitra,
podle které je Příbram po Chomutově a Mostu třetí
nejhorší město z hlediska kriminality u nás. Až
donedávna jsem byl přitom ubezpečován, že to
s kriminalitou u nás není tak zlé a že pověsti o středočeském Palermu jsou jen novinářskou pomluvou.
Jenže statistické údaje hovoří jasnou řečí.
V současné době ve spolupráci s vedením příbramské
Policie ČR připravujeme mapu města, ve které budou
vyznačena místa, kde dochází k největšímu počtu
kriminálních činů. A právě do těchto nejrizikovějších
míst budou nejčastěji chodit naši strážníci. Program
nového výkonu služby, od kterého si slibuji snížení
již neúnosného počtu případů krádeží, loupeží, vandalství a dalších kriminálních činů, naplno odstartuje
příští měsíc. Očekávám, že naši strážníci se rozhodně
postaví do boje proti zločinu. Očekávám, že se do
programu nulové tolerance proti vandalům, zlodějům
a dalším kriminálním živlům zapojíte i vy, moji
spoluobčané. Chci se zasadit o to, aby v Příbrami
byla obnovena důvěra mezi policisty a veřejností.
Právě teď máme společně šanci změnit současný
neutěšený stav. Změnilo se vedení příbramské městské i státní policie. S novými lidmi přišly i nové
možnosti. Pokud se nám právě teď nepovede situaci
změnit, pak se obávám, že v příští statistice kriminality naše severočeské konkurenty předběhneme.
Během léta pokračují práce i na dalších našich
projektech. Již jen necelých pět měsíců zbývá
do dokončení rekonstrukce naší čistírny odpadních
vod. Tato stavba, která je významně podpořena
z rozvojových fondů Evropské unie, je základem pro
navazující projekt s názvem Čistá Litavka. Na čističce v poslední době proběhlo několik kontrol.
Všichni kontroloři konstatovali, že stavba pokračuje
bez problémů a bez chyb. Věřím, že tuto největší investiční akci v dějinách Příbrami se zdárně do konce
letošního roku podaří dokončit.
Vedle zvýšení bezpečnosti, čistoty města a zlepšení
životního prostředí je další významnou prioritou
v mé práci i zvelebování stavu našich škol. V současné době naplno běží projekt dovybavení a dokončení
rekonstrukce Základní školy Jiráskovy sady. Na tuto
akci jsme získali peníze z tak zvaných Norských
fondů. A další peníze ze stejného zdroje bychom měli
ještě získat. Zatím úspěšně postupuje výběrovým
řízením i další náš projekt – Modernizace a dovybavení 7. základní školy. Věřím, že již brzy se bude
v této škole modernizovat vnitřní běžecká dráha,
budou se tu opravovat venkovní plochy a další projektované stavby.
Vážení spoluobčané, přeji vám hezký zbytek léta.
Vám, kteří ještě nemáte za sebou dovolenou, přeji
hezké počasí a příjemně prožité dny volna. Dětem
přeji, aby si ve zdraví a bez úrazů užily zbývající
volné dny prázdnin.
MVDr. Josef Řihák

Důležité informace z radnice
Příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dětí
Město Příbram ve spolupráci s firmami Dirtecho
Příbram a MTStav Příbram zajistilo renovaci a obnovu výstražných značek upozorňujících na zóny
zvýšeného pohybu dětí. Tyto tabule vyzývají řidiče
ke zvýšené opatrnosti a jsou nemalým přínosem
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Příbrami.
„Zejména je třeba chránit ty nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce, a zvláště pak malé
děti. Případ z Tachova, kdy byla bezohledným řidičem
těžce zraněna malá holčička, je jasným příkladem
toho, že podobných výstražných cedulí u silnic nikdy
není dost. Vážím si přístupu firem MTStav a Dirtecho, které nám na zvýšení bezpečnosti dopravy
v Příbrami takto zřetelně přispěly,“ řekl starosta.
Uvedené firmy na svoje náklady tabule obnovily.
Výstražné tabule jsou umístěny v těchto lokalitách
v Příbrami: 2 ks v Žežické ul. u býv. 8. ZŠ, 2 ks
ve Školní ul. u 7. ZŠ, 2 ks v ulici Bratří Čapků u ZŠ,
1 ks v ulici 28. října u 5. ZŠ, 1 ks v Milínské u býv.
2. ZŠ, 2 ks v ulici Legionářů u Gymnázia, 1 ks
v Husově ul. u ZŠ Bř. Hory.

Informace o ošetřování stromů a keřů
V letošním roce bylo v Příbrami dosud pokáceno
přibližně 250 stromů. V naprosté většině případů šlo
o staré, poškozené stromy. Byly káceny zpravidla
na základě požadavků občanů a vždy se souhlasem
odboru životního prostředí Městského úřadu
Příbram.
Kácení stromů v Příbrami, vedle další péče o zeleň,
zabezpečují Technické služby města Příbrami,
středisko Veřejná zeleň (vedoucí p. Petr Polívka).
Kácení a ošetřování stromů a keřů ve městě se
provádělo v období tzv. „vegetačního klidu“, to je
od 1. 11. do 31. 3.
Za první pololetí roku 2007 bylo pokáceno kolem
250 stromů, vysázeno kolem 500 ks dřevin (keře,
nové stromky - cena malého stromku je od 100 do
200 Kč, větší stromek v balu od 1000 do 5000 Kč,
keř 20 - 80 Kč), byly ořezány a ošetřeny keře v 60 80 ulicích, prořezány větve u 160 stromů. V poslední době byly vysazeny stromky například v ulicích
Legionářů a Osvobození.
„Je v našem městě pravidlem, že za každý pokácený
strom se musí vysadit nejméně 4 až 5 nových
stromků,“ říká starosta Josef Řihák, který péči o zeleň
považuje za jednu z důležitých činností příspěvkové
organizace města Příbrami – Technických služeb.
“Kácení stromů a ořezávání větví představuje velice
složitou práci z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska předcházení vzniku škod. Stromy rostou často
v bezprostřední blízkosti zaparkovaných motorových vozidel, těsně vedle oken bytů a jiných zařízení.
Stromy jsou proto obvykle káceny z výsuvné plošiny
po malých kouscích, které jsou pracovníci schopni
udržet v rukou. Podobně jsou prořezávány suché
větve. Několikrát jsem pracovníky Technických
služeb při této nelehké práci sledoval. Je to úplně
něco jiného kácet stromy v lese a v zastavěné části
města,“ konstatoval starosta. Zaměstnanci střediska
Veřejná zeleň se v době tzv. „vegetačního klidu“
mimo výše uvedených činností výrazně podílejí
rovněž na zimní údržbě komunikací.

Třídění odpadu v I. pololetí
Již několik let je u nás povinné třídění domovního
odpadu. Také obyvatelé Příbrami mohou ke splnění
této své povinnosti využít speciální sběrné nádoby
rozmístěné ve městě. O sběr tříděného odpadu se
starají Technické služby Příbram, příspěvková organizace města.
V příbramských ulicích mají občané k dispozici
kontejnery na bílé a barevné sklo (bílá a zelená barva), na papír (modrá barva), plasty (žlutá barva) a
nově též kontejnery na nápojové kartony - tetrapaky
(oranžová barva). Technické služby města Příbrami
zabezpečují odvoz tříděného odpadu následujícím
způsobem:
117 kontejnerů na plasty se vysypává a odváží
ke třídění a dalšímu zpracování 2x týdně
65 kontejnerů na bílé sklo, barevné sklo a papír se
vyváží po naplnění (obvykle 1x za 10 dnů)
20 kontejnerů na nápojové kartony se vyváží po
naplnění (obvykle 1x za týden)
Za 1. pololetí roku 2007 bylo předáno k dalšímu
využití :
94,4 t papíru - prodáno firmě do Spiehs Rakouska,
platí nám 12 € za tunu.
41 t plastů – prodáno firmě Centrum integrovaných
služeb Příbram, platí nám 1,- Kč za kg.
3,8 t nápojových kartonů – firmě Centrum integrovaných služeb Příbram
33 tun bílého skla - firmě Centrum integrovaných služeb Příbram
73 t barevného skla - firmě Centrum integrovaných
služeb Příbram.
TS platí za dopravu do Luhačovic ¨ 700,- Kč/t
18 t pneumatik - Technické služby Příbram platí
2,50 Kč/kg – dodáváme do Lovosic
584 lednic - odebíráno bezplatně v rámci integrovaného systému třídění a likvidace elektroodpadu
657 telefonů a počítačů
Celkem v Příbrami máme vytvořeno 65 sběrných
míst. Na jednom úplném sběrném místě je: 1 kontejner na papír, 1 kontejner na bílé sklo, 1 kontejner
na barevné sklo, 1 - 2 kontejnery na plasty a 0 - 1
kontejner na tetrapaky. „V Příbrami bychom potřebovali mít těchto sběrných míst nejméně stovku.
Jako vše, i počet sběrných míst závisí na penězích.
Pořízení jednoho sběrného místa stojí přibližně
60 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Technické služby města Příbrami mají na rok 2007
v rozpočtu schváleném zastupitelstvem vyčleněny
prostředky na zakoupení odpadových nádob na vybavení 2 - 3 sběrných míst (120 - 150 000,- Kč). Současně město Příbram podepsalo s firmou EKOKOM
smlouvu o bezúplatné zápůjčce nádob pro vybavení
pěti sběrných míst. „Počet sběrných míst chceme každý

rok zvyšovat. Chápu, že lidé budou komunální odpad
třídit lépe, když to na sběrné místo budou mít stejně
daleko jako ke klasickým popelnicím,“ doplnil starosta.

Milion korun na opravy chodníků
V nejbližší době začnou v Příbrami plánované
opravy chodníků. Na jednotlivé zakázky byla
vypsána výběrová řízení. Opravovat se budou následující chodníky:
Chodník Milínská - cena 141 342,25 Kč, provede
firma BES Benešov; Chodník Sportovní - 367 898,Kč, provede firma OÚK Dobříš; Chodník Milínská
x Průběžná - cena 240 903,60 Kč - provede firma
OÚK Dobříš; Chodník Obránců míru – cena 113 895
Kč - provede firma OÚK Dobříš.
Ve všech čtyřech případech bude na opravené chodníky položen nový asfaltový koberec. „Samozřejmě
bych byl rád, kdyby se na opravy chodníků dalo
daleko více peněz. Často po nich chodím a vím, že
nejsou v dobrém stavu. Ale v současné době si víc
nemůžeme dovolit. Pokud se hospodaření města
bude vyvíjet dobře, dáme na rekonstrukce chodníků
další peníze,“ komentoval výše zmíněná čísla
starosta J. Řihák.

Zájem o půjčky z FOM není velký
Zastupitelé města Příbrami schválili poskytnutí
půjček z Fondu modernizace a oprav bytového f
ondu (FOM). Letos se konalo již 2. výběrové řízení,
ve kterém si podalo žádosti celkem 14 uchazečů.
Odborná komise i rada města všechny žádosti
posoudila a doporučila zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelé bez připomínek schválili všechny
půjčky, které v celkovém objemu činí 714 815 korun. Na účtu Fondu modernizace a oprav bytového
fondu města Příbrami je celkem přes 18 milionů
korun. Z toho přibližně 4,5 milionu korun je
v rozpočtu města na rok 2007 vyčleněno
k okamžitému půjčení zájemcům. Podle O. Štilipové, která je pověřena vedením ekonomického
odboru Městského úřadu Příbram, je platební morálka
všech dlužníků, kteří si půjčili peníze v uplynulých
letech, velmi dobrá. „Lidé splácejí úvěry bez sebemenších problémů,“ řekla Olga Štilipová. V letošním roce se uskuteční nejméně ještě jedno výběrové
řízení na poskytování půjček z fondu FOM. I přesto,
že jde o velmi výhodnou půjčku, kde se dlužná částka při čtyřletém úvěru úročí jen čtyřmi procenty,
zájem majitelů domů a bytů v Příbrami o tyto peníze
není nijak velký. „Máme samozřejmě zájem na tom,
aby si lidé svoje nemovitosti zvelebovali. Možná, že
bude potřeba udělat nějaké změny, aby půjčování
peněz z tohoto městského fondu bylo pro naše
občany atraktivnější. Celkový objem půjček by v jednotlivých kolech mohl být daleko vyšší, než oněch
necelých tři čtvrtě milionu jako tentokrát. Zatím
poslední změnu jsme v obecně závazné vyhlášce,
podle které si lidé mohou půjčovat prostředky z fondu FOM, udělali v roce 2004,“ komentoval právě
skončené výběrové řízení starosta.

Ušetříme peníze podnikatelům
Vedení města Příbrami přišlo s iniciativou, jak
ušetřit část peněz nájemcům nebytových prostor,
které město pronajímá fyzickým i právnickým
osobám. V současné době má město Příbram
uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor
přibližně s 275 nájemci. Nebytové prostory spravuje
odbor správy budov Městského úřadu Příbram
i Městská realitní kancelář. S nájmem nemovitosti
obvykle úzce souvisí poskytování služeb a zboží,
jako je například elektřina, voda, teplo, úklid, svoz
komunálního odpadu a podobně. Ve vztahu mezi
majitelem a nájemcem je město Příbram formálním
odběratelem těchto výše uvedených služeb a zboží.
Ve skutečnosti jsou ale konečnými spotřebiteli zboží
a uživateli služeb samotní nájemci.
Za dodávky energií a zboží až dosud město Příbram
při ročním vyúčtování služeb s nájmem nebytových
prostor souvisejících fakturovalo nájemcům nebytových prostor celkovou částku bez daně z přidané
hodnoty. Tím ale nájemci – pokud jsou plátci DPH
– následně o daň z přidané hodnoty přicházeli.
A protože nejde rozhodně o malé částky, nájemci
nebytových prostor několikrát žádali město o změnu
ve způsobu vyúčtování služeb s nájmem nebytových
prostor spojených. Poprvé se nájemci obrátili
na město v roce 2005. Opakovaně marně žádali
o změnu účtování energií a služeb i prostřednictvím
Okresní hospodářské komory Příbram. Ke změně se
schyluje až letos. Představitelé města se proto
rozhodli, že budou podporovat své podnikatele a že
při fakturaci nákladů za uvedené dodávky budou
postupovat podle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty. Jde o poměrně složitý účetní
proces, na jehož konci je, že město nepřijde o žádné
peníze a nájemcům, kteří jsou plátci daně z přidané
hodnoty, se tak vrátí DPH, o kterou dosud přicházejí.
Díky této finanční operaci by podnikatelé mohli
ušetřit v řádech až statisíce korun. Pro nájemce
nebytových prostor, kteří nejsou plátci DPH, se nic
nemění. Vyúčtování budou mít stejné jako v minulosti. „Věřím, že naši ekonomové a podnikatelé
najdou společnou řeč a problém s DPH za energie
a služby spojené s nájmem nebytových prostor
v majetku města se konečně vyřeší. Očekávám, že
podnikatelé investují ušetřené peníze do zlepšení
svých služeb a zvýšení nabídky zboží. Konečným
výsledkem vstřícného přístupu města k podnikatelům
tak bude spokojený občan,“ řekl starosta.

Milion na cyklostezku nedostaneme
V souvislosti s pokračující rekonstrukcí Zdabořské
ulice starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák
v polovině května požádal hejtmana Středočeského
kraje Ing. Petra Bendla o pomoc při řešení objízdné
trasy v okolí opravované silnice. Rekonstrukce
Zdabořské ulice v Příbrami je společnou akcí města
Příbrami a Středočeského kraje, město Příbram se
podílí částkou přibližně 46 milionů korun. „Navrhl
jsem hejtmanovi, aby nám v souvislosti s 2. etapou
rekonstrukce Zdabořské ulice přispěl na vybudování

obousměrné objízdné trasy. Tato objízdná trasa by
se po skončení rekonstrukce Zdabořské ulice stala
významnou součástí nové cyklostezky ze Zdaboře
na sídliště Drkolnov, kterou bychom dobudovali
z městského rozpočtu. Bohužel hejtman Bendl mi
tento týden odpověděl, že kraj do Příbrami na tento
projekt žádné peníze nedá,“ řekl starosta J. Řihák.
Přitom starosta Příbrami nežádal o navýšení původního rozpočtu projektované stavby. „Nejde o to, že
bychom chtěli skoro milion korun navíc. Ale financování rekonstrukce se vyvíjí dobře (mimo jiné i
vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám
v průběhu stavby), rýsovala se možnost část peněz
z projektu přerozdělit tak, aby vyšlo i na cyklostezku,“ vysvětlil MVDr. Řihák. Celkem město
Příbram žádalo Středočeský kraj o příspěvek ve výši
996 529,80 Kč. „Chápu Vaši snahu vyhovět přání
Vašich občanů, ale bohužel v současné době nemá
Středočeský kraj vyčleněny finanční prostředky
potřebné na úpravu místní komunikace. Je mi velmi
líto, že Vám nemohu poskytnout příznivou informaci, která by problém s objízdnou trasou vyřešila
dle Vašeho návrhu,“ uvádí hejtman Bendl mimo jiné
v odpovědi na žádost příbramského starosty. „Je to
škoda. Mohli jsme společně s krajem novou cyklostezkou udělat radost mnoha sportovcům, obyvatelům i návštěvníkům Příbrami,“ komentoval
dopis hejtmana Bendla starosta.

Sami zajišťujeme odtah vozidel
Značná část majitelů motorových vozidel ve městě
Příbram nerespektuje dopravní značky o zákazu
zastavení v ulicích, ve kterých se provádí tzv.
„blokové čištění“. Přesto, že dopravní značky jsou
v ulicích rozmístěny 7 dnů předem tak, jak požaduje
zákon, není výjimkou, že v některých ulicích v den
blokového čištění parkuje 20 až 30 vozidel. Za této
situace nemohou Technické služby města Příbrami
zabezpečit úklid, který je prováděn strojově silničním zametačem. Na jedné straně jsou neuklizené
ulice předmětem oprávněné kritiky občanů,
na straně druhé část občanů vědomě znemožňuje
úklid provádět.
V minulosti zabezpečovala odtah motorových
vozidel tvořících překážku silničního provozu
soukromá odtahová služba. Po zkušenostech s touto
službou rozhodlo vedení města zakoupit Technickým službám města nové, moderní odtahové vozidlo, které bude splňovat náročné požadavky tak, aby
při odtahu nedošlo k poškození odtahovaného
vozidla. Zastupitelstvo města v rozpočtu na r. 2007
schválilo investiční příspěvek pro Technické služby
včetně částky pro nákup odtahového vozidla ve výši
1 900 000 Kč. Technické služby provedly v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
výběrové řízení. Firma APOLLO, s. r. o., Kaznějov,
která soutěž vyhrála, dodala odtahové vozidlo na podvozku AVIE za cenu 1 861 510 Kč dne 16. 7. 2007.
Dnem 18. 7. Technické služby zahájily činnost
nového střediska „Odtahová služba“. Toto středisko
má k dispozici nově zakoupené moderní vozidlo
určené k odtahu, splňující všechny podmínky
bezpečného naložení a složení motorového vozidla.
Nakládání se provádí hydraulickou rukou. Dále jako
náhradní vozidlo je starší odtahová AVIE, která
provádí odtah natahováním vozidel.
Blokové čištění je prováděno od 19. do 42. týdne
vždy v pondělí, středu a pátek. Podrobný rozpis ulic,
ve kterých je v daný den prováděno blokové čištění,
je zveřejněn na webových stránkách města. Město
nemá v úmyslu provádět odtahovou službu za
účelem vytahování peněz od občanů. Hlavním cílem
je zabezpečit čištění města a zabezpečit odstranění
vozidel, které tvoří překážku silničního provozu.
Technické služby města Příbrami zveřejní na internetu a v regionálním tisku všechny potřebné
informace týkající se postupu občana, kterému bylo
motorové vozidlo odtaženo.

Starosta poděkoval pracovníkům TS

Starosta na radnici odměnil deset zaměstnanců
Technických služeb Příbram, kteří se od 9. května
letošního roku zapojili do systému rajonizovaného
úklidu města Příbrami. Každý z pracovníků dostal
od starosty hodinky se znakem města Příbrami
a mimořádnou odměnu ve výši 2 tisíce korun. Jde
o následující pracovnice a pracovníky: Marie
Cafourková, Soňa Karászová, Alžběta Serynková,
Arnošt Hartman, Pavel Vondráček, Soňa Kováčová,
Josef Pospíšil, Gejza Porteleky. Nina Simrová
a Zdeněk Jarolímek. „Velmi si vážím práce těchto
lidí, kteří se denně věnují úklidu města v těch
nejnavštěvovanějších místech. Uklízí na sídlišti,
na zastávkách autobusů, v místech největší koncentrace obchodů a na dalších exponovaných místech.
Dnešní předání daru a peněz je vyjádřením
poděkování těmto zaměstnancům za jejich záslužnou
činnost,“ řekl starosta.

Oprava Příbramského potoka

V nejbližších dnech bude zahájena oprava koryta
Příbramského potoka v části od Q-klubu po
Ryneček. Po složitých jednáních s vlastníky sousedních pozemků nakonec došlo k dohodě a mohlo být
vydáno stavební povolení. V rámci prací bude
odstraněna opěrná zeď pravého břehu, která je
v havarijním stavu, a bude vybudována zeď nová.
Aby mohly být práce provedeny, musí se pokácet
veškeré dřeviny rostoucí v bezprostřední blízkosti
břehu. Většina těchto dřevin zde vyrostla samovolně
a jejich kořeny přispěly k rozvalení staré břehové zdi.

Plán k urychlení prvního posekání trávy

Každoročně na jaře se Technické služby Příbram
potýkají s nelehkým úkolem - posekat, shrabat,
naložit a odvézt trávu ze zelených ploch města.
Nejsložitější situace je vždy v druhé polovině června, kdy je všude plno čerstvé trávy. Občané občas
mají dojem, že sekání trávy neprobíhá tak rychle,
jak by mělo. Sekání trávy v Příbrami zpravidla
začíná v době od 15. května. Technické služby
nasazují na sekání veškerou techniku a osoby.

Firma má k dispozici 2 samosběrné sekačky
RASANT, 4 samosběrné sekačky ETESIE, 8 strunových sekaček, 1 traktorovou bubnovou sekačku,
1 traktorovou příkopovou sekačku, 3 traktory
s vlekem na svoz, 5 zaměstnanců na hrabání
a nakládání trávy. Podle ředitele Ing. Ladislava
Michvocíka posekat poprvé celé město Příbram trvá
asi 20 – 25 pracovních dnů. Trávu není možné
posekat a odvézt naráz, a tak se stává, že přibližně
od 5. do 20. června na místech, kde ještě nebylo
posekáno, tráva dorůstá až do metrové výšky.
Zarostlé prostory kolem domů jsou předmětem
oprávněné kritiky občanů. „Nákup další drahé techniky by situaci zásadně neřešil. Práce na sekačkách
má přísné hygienické normy a zaměstnanec pracující se sekačkou musí dodržovat povinné bezpečnostní a jiné přestávky. Sekat tak může asi 65 procent
času z pracovní doby,“ vysvětlil starosta J. Řihák.
Vedení města se problémem, jak rychleji posekat
celé město, zabývalo. „A přišli jsme na to, že by nám
mohli pomoci naši dobrovolní hasiči. Ti by v mimopracovní době, když sekačky a další techniku
nevyužívají pracovníci Technických služeb, mohli
sekat trávu a ještě si přitom přivydělat nějaké
peníze,“ vysvětlil příbramský starosta. Hasiči by tak
pomohli posekat trávu zejména v prostorech kolem
obytných domů a to v období, kdy je růst trávy
nejintenzivnější. Starosta Příbrami již jednal s představiteli jednotlivých hasičských sborů. Ohlas
ze strany hasičů na tento nápad je příznivý.

Starosta navštívil Letní školu ruštiny
Starosta Josef Řihák navštívil v neděli 22. července
na pozvání ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze Borise Ionova a předsedy Česko – ruské
společnosti Středočeského kraje M. Černohorského
Letní školu s výukou ruského jazyka. Tuto školu
pořádají obě výše zmíněné instituce při příležitosti
Mezinárodního roku ruského jazyka. Koná se
v době od 22. 7 do 5. 8. 2007 v dětském táboře
v Hrachově a je určena studentům z České republiky, kteří se chtějí zdokonalit v ruském jazyce.
Starosta se zúčastnil slavnostního zahájení letní
školy. Starosta v táboře hovořil mimo jiné i s prvním
tajemníkem Velvyslanectví Ruské federace v České
republice Alexejem Rychenkem a kulturním
a tiskovým atašé ruského velvyslanectví Alexandrem Pismennym. „Hovořili jsme o výuce ruského
jazyka. Řeč samozřejmě přišla i na americký radar,
který se má stavět nedaleko od našeho města
v Brdech,“ řekl o setkání příbramský starosta.
Starosta se poté setkal i s frekventanty letní školy
ruského jazyka. „Pozval jsem studenty na prohlídku
Příbrami,“ řekl. K tomu, aby mohli studenti
do Příbrami cestovat a mohli navštívit památky
v našem městě, dal jim starosta z vlastní peněženky
5 tisíc korun.

Mimořádné dotace na kulturu a sport
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo na mimořádném veřejném zasedání poskytnutí účelové
dotace ve výši 150 tisíc korun pro společnost
Multifest – SW. Peníze budou použity na uspořádání
IV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
Hořejší Obora Příbram 2007, který se uskuteční
ve dnech 4. až 8. září 2007. „Během uplynulých tří
ročníků si festival Hořejší Obora, dříve známý pod
názvem Dvořákova Příbram, získal velké uznání.
Tato akce přispívá k propagaci našeho města. Jde
o výjimečnou sérii koncertů, která je unikátní v tom,
že se koná na podiu postaveném na rybníku
uprostřed města. Je dobře, že zastupitelé se shodli
na tom, že tyto výjimečné akce je třeba i výjimečně
podpořit,“ řekl starosta J. Řihák. Současně zastupitelstvo schválilo dotaci pro Cyklo klub Příbram
ve výši 50 tisíc korun. Z těchto peněz bude uhrazeno
uspořádání a organizace 1. etapy cyklistického
závodu Lidice 2007.

Úspěšní strážníci byli odměněni

Strážníci Městské policie Příbram Miloš Tuháček
a Jiří Fisher (pracují u MP od 21. 6. 2004) byli
nedávno vyhodnoceni jako nejlepší z prolongačního
kurzu profesionální přípravy. Tento kurz absolvují
všichni strážníci MP Příbram každé tři roky jako
přípravu na zkoušku Ministerstva vnitra k ověření
stanovených odborných předpokladů. Jedná se
o kurzy pořádané pro strážníky městských policií
z celé ČR. „Zkouška je konána před komisí MV
a každým rokem jsou na strážníky kladeny vyšší
požadavky. Městská policie Příbram má do budoucna
plány strážníky zapojit i do specializačních kurzů
první pomoci, jako např. záchrana tonoucího
a podobně,“ řekla velitelka MP JUDr. Jaroslava
Vodičková. Starosta Josef Řihák oběma úspěšným
strážníkům poděkoval a za odměnu za vynikající
absolvování kurzu jim předal hodinky se znakem
města. Strážníci se mohou rovněž těšit i na finanční
odměnu v příští výplatě. „Jsem rád, že v naší městské policii pracují tak dobří strážníci. Věřím, že se
znalosti a výkony našich strážníků brzy projeví i
ve službě. Očekávám, že ocenění strážníci budou
patřit k těm nejlepším i v rámci našeho projektu
Strážníci do ulic, který naplno odstartujeme už
za necelé dva měsíce,“ řekl starosta.

Přidělení veřejné zakázky
Rada města Příbrami na svém mimořádném jednání
schválila přidělení veřejné zakázky firmě All Electronics Praha na dodávku výpočetní techniky
pro Základní školu v Příbrami v Jiráskových sadech.
Výše zmíněná dodávka je součástí realizace projektu
modernizace a dovybavení této příbramské školy,
na který město Příbram získalo peníze z tak zvaných
Norských fondů. Do výběrového řízení se přihlásilo
celkem šest firem, pražská firma nabídla nejnižší
cenu. Firma All Electronics zakázku dodá za 1 287 373
korun bez DPH.

Jednání s generálním ředitelem
První místostarosta Ing. Petr Kareš přijal v pondělí
dne 30. 7. na radnici generálního ředitele firmy
CONNEX pana Bohumila Krause.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Organizace MTStav vznikla v roce 2000, dne 11. 5.
2005 byla změněna právní subjektivita a vznikla
společnost MTStav Příbram, s. r. o. V roce 2006 se
společnost stala držitelem certifikátu a v letošním
roce členem Okresní hospodářské komory.
Jsme středně velká firma, která zaměstnává převážně
vlastní pracovníky. Zaměstnanci organizace se mohou
prokázat dlouhodobými zkušenostmi při realizaci
stavebních zakázek průmyslového, administrativního
či bytového charakteru. O rychlém rozvoji organizace
svědčí velký počet realizovaných zakázek, jako např.
rekonstrukce dětského oddělení, OKB, chirurgické
pohotovosti, oddělení ARO, infekčního oddělení
Oblastní nemocnice v Příbrami, rekonstrukce 18 bytových jednotek v areálu ZÚNZ v Příbrami, rekonstrukce Kulturního domu v Příbrami, rekonstrukce
Hasičské zbrojnice Březové Hory, DD HostomiceZátor, ÚSP Suchomasty, zateplování panelových
domů, výstavby rodinných domů, výstavba a rekonstrukce výrobních hal a mnoha dalších. Organizace je
založena na zásadách poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla.
Využijete-li našich služeb, přiřadíte se k desítkám
spokojených zákazníků, kteří využívají naše kvalitní
služby a profesionální přístup. Cílem organizace je
vybudovat na stávajících základech efektivněji fungující firmu s operativní reakcí na požadavky trhu
a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem je zvýšit

celkový objem prací a upevnit své postavení v regionu. Dále organizace usiluje o přiblížení se zákazníkům a to přímým oslovením investorů v návaznosti
na další prohlubování znalostí z nových technologií.
Povedeme firmu k trvalé prosperitě, neustále se
zlepšující technické úrovni a jakosti, která naše
zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná
proti výkyvům trhu. K naplnění stanovené politiky se
zavazuj e m e
neustále
zlepšovat efektivitu
systému
managementu
jakosti.
K tomu
j s m e
získali
účast,
ú s i l í
a odpovědnost všech zaměstnanců, budeme rozvíjet
neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní
angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem. V tomto roce budeme usilovat o získání certifikátu ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999, neboť
naše společnost si je vědoma důležitosti ochrany
životního prostředí, stejně tak jako bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

MTStav Příbram, s. r. o.
Nádražní 148, Příbram IV
tel: 777 771 756, 777 177 100
tel/fax 326 531 715, 318 637 019

Nové stromy v příbramských ulicích
V ulicích Příbrami se nedávno
objevilo 26 nových vzrostlých
stromů. Tyto stromy byly pěstovány tzv. systémem air-pot, který
umožňuje vysazovat stromy
s kořenovým balem tak, aby se
snadno zakořenily na trvalém
stanovišti v období vegetace.
Stromy najdete v ulici Legionářů
nedaleko Gymnázia a plaveckého
bazénu a ve Slunečné ulici.
Dále bylo vysázeno 48 vzrostlých
stromů a téměř dvojnásobné
množství keřů v Seifertově ulici
za Základní školou Bratří Čapků,
jako náhrada za loni vykácené
chřadnoucí topoly.
Při procházkách městem se proto
budeme moci těšit z jarních květů
javorů, jasanů, třešní a hrušní.
Jedná se o kultivary, které
nevytváří plody. Chtěli bychom
požádat majitele psů, aby nenechávali své miláčky “značkovat”
mladé kmínky stromů. Psí moč
obsahuje vysoké koncentrace dusíku a fosforu
vázané na síru. Jejím působením dochází
k urychlení mechanického poškození kmene
stromků a k odumírání kořenů. Stromek je
posléze snadno napaden hnilobou a hyne.

OHK
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Vážení čtenáři,
jako každým rokem se zaměstnanci OHK Příbram v průběhu
léta věnují aktualizaci Regionálního adresáře firem a institucí, tentokráte již pro rok 2008, který bude již jubilejním
15. ročníkem tohoto prezentačního katalogu firem v příbramském regionu. Katalog obsahuje jak abecední, tak široký oborový rejstřík a naši
zaměstnanci Vám ochotně poradí, jak s výběrem zápisu, tak i oboru. Nově jsme
letos zařadili dva aktuální obory, a to Komponenty pro automobilový průmysl
a Dodavatelé automobilového průmyslu, jelikož řada firem je na automobilový
průmysl různým způsobem napojena, chceme mít ucelený přehled těchto výrobců
i dodavatelů. Uzávěrka katalogu je v polovině září 2007. Poté bude probíhat
předtisková příprava a katalog by měl vyjít začátkem roku 2008, kdy bude provedena i distribuce.
Postupně se připravujeme i na plánované akce na podzimní měsíce, které by
představenstvo OHK Příbram rádo zrealizovalo. Jen v kostce. Plánujeme schůzku
větších zaměstnavatelů s vedením města, zástupců Úřadu práce v Příbrami,
středních odborných škol a zástupce krajského školského odboru k řešení
pracovních míst v regionu, chybějících studijních oborů v návaznosti na chybějící
profese ve firmách atd. Dále se chceme sejít i s vedením dobříšské radnice
a dobříšskými podnikateli k neformální besedě. To vše však bude řešit představenstvo OHK Příbram 20. září 2007.
Na podzim připravuje Okresní hospodářská komora zatím dva semináře. První se
bude konat dne 4. října 2007 v zasedací místnosti Knihovny Jana Drdy a bude
na netradiční téma „Nahlédnutí pod pokličku programů pro manažery
a obchodníky“ a „Vůně jako motivační prvek ve strategii firmy“. Zájemci se
dozvědí, jak najít správné lidi pro svou firmu – pravidla pro najímání zaměstnanců,
střípky z obchodnické praxe a budou se též probírat ceny z „rubové strany“.
Druhý seminář bude jistě užitečný pro všechny exportéry i importéry a zvolené
téma je „INCOTERMS A PRAXE“. Přednášet bude JUDr. Miroslav Šubert,
autor publikací INCOTERMS 2000, Průvodce doložkami INCOTERMS 2000
a dalších významných publikací zaměřených na problematiku INCOTERMS,
současně lektor VŠE Praha, IMODS a Perner Institut. Akce se uskuteční v zasedací
místnosti České spořitelny v Příbrami dne 23. října 2007. Bližší informace se
můžete dozvědět přímo v kanceláři OHK Příbram nebo na našich webových
stránkách.
V souvislosti s webovými stránkami komory bych chtěla poděkovat našim
návštěvníkům, kterých den ze dne přibývá. Průměrná návštěvnost na našich
stránkách je minimálně 200 návštěv za den a v současné době přesáhla za dobu
od nastavení počítadla (necelé 2 roky) již 45 000 návštěv. O komorové stránky se
stará a pravidelně je aktualizuje asistentka OHK Petra Knobová, za což získává
veřejnou pochvalu.

V souvislosti s již několikrát představeným projektem „Systém permanentního
mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“
z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém je OHK Příbram
partnerem Krajské hospodářské komoře Střední Čechy, bych chtěla poskytnout
několik nových informací. Po konzultaci s několika většími zaměstnavateli
v regionu i Úřadem práce v Příbrami vyhlásila Krajská hospodářská komora Střední Čechy zjednodušené výběrové řízení na zakázku Databázový informační
systém KHK StČ. Výběrové řízení se konalo dne 19. 7. 2007, sešla se pětičlenná
hodnotící komise k otevírání obálek. V termínu přišlo 5 nabídek, po termínu
1 nabídka, která již nebyla hodnocena. Z pěti uchazečů byl jeden vyřazen pro formální nedostatky, takže byly hodnoceny čtyři nabídky, z toho dvě byly od příbramských firem. Vítěze výběrového řízení oznámím v příštím čísle, jelikož dvě firmy
byly na téměř shodné bodové úrovni a ještě se budou upřesňovat podmínky smlouvy.
Na schválení zářijového představenstva čekají již tři noví členové, a to:
SNARK, s. r. o. - správa nemovitostí a realitní kancelář, specialista pro regiony
Praha, Praha-západ a Příbramsko, která má sídlo v Praze a pobočku a kancelář
na Dobříši
OPTIK ANTONÍN – Václav Antonín - oční optika, optometrie, kontaktní čočky
a maloobchod doplňkového sortimentu oční optiky a optických přístrojů
MRÁZOVÁ DANA – zprostředkovatelská činnost
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Je proto nutné si uvědomit, že v našem městě je
v současné době více psů než nově vysazených
stromů a mnoho psů znamená nejen zajícovu
smrt.
Odbor životního prostředí

Příbramští občánci narození v červenci

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Oznámení o uzavírce a omezení
provozu autobusů MHD a veřejné
linkové osobní dopravy
Městský úřad Příbram, odbor správy silnic, oznamuje, že z důvodu
konání cyklistického závodu, pořádaného CYKLOKLUBEM
Příbram, dojde dne 25. 8. 2007 (sobota) od 13 do 16 hod. k následujícím omezením:
1. V Příbrami budou uzavřeny tyto ulice: Milínská, Mixova,
Svatohorská alej, Svatá Hora, Balbínova, Kpt. Olesinského,
Jiráskovy sady, Hailova, nám. TGM, Plzeňská, Dvořákovo nábřeží,
Čs. armády, Prokopská, Pražská, Dlouhá, Komenského nám., Purkyňova, Smetanova.
2. Bude omezen provoz autobusů linek MHD a veřejné linkové
osobní dopravy:
- Budou vynechány autobusové zastávky Nová Hospoda, Sevastopolské nám., Horymír, Balbínova, Fibichova, Jiráskovy sady, nám.
TGM, Dvořákovo nábřeží, Hořejší Obora, Čs. armády a Milínská.
- Bude zastaven provoz linek MHD č. 2 a 12.
- MHD č. 1 a veřejná linková osobní doprava bude vedena po této
objízdné trase: ul. Evropská s náhradní autobusovou zastávkou
na autobusovém nádraží, dále ul. Husova, Anenská, Hornických
učňů, Polititických vězňů ke II.poliklinice.
Zdeněk Škaloud, vedoucí odboru správy silnic
Drupol, výrobní družstvo, získal od Středočeského krajského
úřadu oprávnění na ekologickou likvidaci aut.
Ten, kdo chce vyřadit motorové vozidlo z evidence, musí předložit
doklad o jeho ekologické likvidaci. V tomto případě se můžete
obrátit na tel. 318 625 191 nebo mobil 724 262 619, 602 494 275.
Nepojízdné vozidlo odvezeme.
Pokud bude vozidlo kompletní, je jeho likvidace zdarma.
adresa: Drupol, výrobní družstvo, Milínská 30, Příbram

F

O T O K R O N I K A

V červenci se sešlo vedení města nad projektem Čistá Litavka. Ani o prázdninách se nezahálí.

Starosta Josef Řihák navštívil v Hrachově Letní školu ruského jazyka pro české studenty studující
tento jazyk.

Na snímku jsou dva strážníci, kteří byli vyhodnoceni jako nejlepší z prolongačního kurzu.
Na radnici je přijal starosta Josef Řihák a předal jim malý dárek.

Oba místostarostové poděkovali za vykonanou práci PhDr. Josefu Brodníčkovi, bývalému řediteli
SZŠ a VOŠ Příbram, a přivítali nového ředitele školy Mgr. Václava Kočovského.

Na křižovatce u Alberta v Seifertově ulici byl vybudován nový přechod pro chodce.

Po vybudování PENNY MARKETU v Seifertově ulici zde byla vybudována nová křižovatka.

Několik pracovníků Technických služeb bylo přijato na radnici. Byli to ti, kteří se aktivně zapojili
do tzv. rajonizace města. Starosta Josef Řihák jim poděkoval za práci, kterou denně odvádějí.

Technické služby budou moci operativně odtahovat auta, která budou bránit v úklidu ulic. Starosta J. Řihák a ředitel TS Ing. L. Michvocík si prohlédli nové odtahové vozidlo, které TS zakoupily.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Muž, který nesl 5. 7.
chvilku po půlnoci dvě
přepravky (basy) prázdných lahví od minerálních
vod Aquila, zpozoroval
hlídku MP. Přepravky
položil na zem a dal se na
útěk. Po dostižení tvrdil,
že je našel v parku.
Na anonymní oznámení
občana se podařilo MP
6. 7. zadržet sprejery,
kterým po zadržení
z rukávu vypadl vystříkaný sprej. Mladíci byli
společně se svým náčiním
předáni Policii ČR.
V Příbrami III. dne 9. 7.
volně pobíhali dva koně
společně s hříbětem.
Strážníci koně za asistence pracovníka z farmy
ustájili v Žežicích a kontaktovali majitelku, které
někdo již po několikáté
poškodil ohradníky.
Strážníci nalezli v garážové kolonii Lilka z velké
části rozebrané vozidlo
AUDI A6 se zahraniční
registrační značkou. Auto

bylo odcizeno v Praze 3.
Celá věc byla předána
Policii ČR.
V pátek třináctého těsně
po deváté hodině večer
byl na Václavském
náměstí městským kamerových systémem zpozorován muž vykonávající potřebu v těsné
blízkosti kašny. Za své
chování zaplatil blokovou
pokutu.
V půl třetí odpoledne
15. 7. upozornila všímavá
sousedka na zápach
vycházející z vedlejšího
bytu. Když se podařilo
sehnat majitele bytu, zjistilo se, že od rána se mu
v troubě připaluje maso.
Dne 17. 7. zadržela hlídka MP hledanou osobu.
Jednalo se o mladíka
podezřelého z vloupání
do motorového vozidla
z předchozího dne.
Pracovník
prodejny
Albert nahlásil 17. 7.
na tísňovou linku MP, že
v prodejně řádí podnapilý

muž, který likviduje
zařízení prodejny. Zadržený muž byl za své jednání předán k dalšímu
řešení Policii ČR.
Těsně po 8. hodině
večerní dne 24. 7. upozornil občan na skupinku
osob, která nakládá
kovový odpad z rekonstrukce domu v Plzeňské
ulici. Čtyři pachatelé byli
zadrženi a předáni Policii
ČR. O několik hodin
později po 4. hodině ranní
byli na stejném místě
zadrženi jiní dva pachatelé při stejné trestné
činnosti.
Dvě hodiny po půlnoci se
na ambulanci Oblastní
nemocnice Příbram znovu
potkali
dva
rváči
z nedaleké diskotéky.
Díky této velké náhodě se
podařilo hlídce MP
hlavního viníka předat
Policii ČR.
Na oznámení občana
vyjela hlídka dne 26. 7.
ke dvěma mužům, kteří

káceli vzrostlé stromy.
Hlídka zjistila, že Odbor
životního prostředí MěÚ
Příbram nevydal žádné
povolení k tomuto kácení,
a tak byla věc předána
příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.
Městským kamerovým
systémem byli v Milínské
ulici zpozorováni dne
28. 7. muž se ženou. Muž
fyzicky napadal ženu a ta
neustále padala na zem.
Po příjezdu hlídky MP
byla ženě přivolána RZS
a věc byla předána Policii
ČR. Jednalo se o manželský pár.
Dne 30. 7. oznámila na
MP žena, že za prodejnou
Sandra ve dvoře leží
na zemi muž, kterému
teče krev z nosu. Hlídka
MP na místě poskytla
první pomoc a přivolala
RZS. Muž byl převezen
do nemocnice.
- jv -

SLOUPEK SENÁTORA Norské fondy pomohou škole
V červenci tohoto roku upoutalo pozornost
veřejnosti jednání Senátu ve věci návrhu
novely trestního zákona, v němž se
rozhodovalo o tom, zda má či nemá být
trestné již samo přechovávání dětské
pornografie, takříkajíc pouze „pro vlastní
potřebu“, bez toho, že by ji člověk jakkoliv
šířil dál nebo ji někomu jinému ukazoval.
V současné době takové pouhé přechovávání trestné není, zatímco ten, kdo takovou věc uvádí
do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnou, vyrábí, dováží,
prováží nebo vyváží, a nebo za tím účelem přechovává, se trestného činu dopouští. Zmíněný návrh sledoval cíl, aby i přechovávání dětské pornografie „pro vlastní potřebu“ bylo trestné.Tento návrh nebyl návrhem vládním, ale návrhem skupiny
poslanců Poslanecké sněmovny, přičemž vláda, jako povinně
připomínkové místo, s ním vyslovila nesouhlas.
Poslanecká sněmovna však přesto návrh schválila a poté jej
postoupila k projednání do Senátu. Senát pak při svém
rozhodování již mohl vycházet z různých názorů na tuto věc tak,
jak byly mezitím prezentovány. Na jedné straně byl názor široké
veřejnosti spíše pro schválení návrhu, na druhé straně velmi
silně prezentovaný názor lékařů sexuologů, kteří byli kategoricky proti, z policejních kruhů pak zaznívala různá nejednotná stanoviska apod. Základním argumentem nesouhlasného
stanoviska lékařů sexuologů je přesvědčení, že pokud někdo
materiály označované jako „dětská pornografie“ nešíří ani je
nikomu jinému neukazuje, nejde o společensky nebezpečný jev,
spíše naopak, neboť vybíjí-li úchylní lidé svoji energii tímto způsobem, nebudou mít tendenci lákat k této činnosti děti na ulici.
Další otázkou, kterou se Senát zabýval, byla legislativně technická otázka spočívající v neurčitosti pojmu „dítě“, který není
v trestním zákoně definován. Pojem „dítě“ totiž především
označuje generační posloupnost ve vztahu „rodiče – děti“, neboť
i člověk, kterému je už např. 60 let, je pořád dítětem svých
rodičů. S tímto věkovým problémem souvisí však ještě jeden,
a to je v současné době beztrestnost dobrovolného pohlavního
styku už od 15 let věku. Za této situace tedy ten, kdo má dobrovolný pohlavní styk s 15letým „dítětem“, trestně postižitelný
není, kdežto ten, kdo by přechovával fotografie, film nebo kresbu takovéhoto aktu, by spáchal trestný čin.
Dalším problémem, který Senát posuzoval, je snadnost šíření
podobných materiálů moderními telekomunikačními prostředky
a možnost zneužití či alespoň praktických problémů při posuzování úmyslnosti jejich přechovávání. Pošle-li někdo někomu
bez jeho vědomí na jeho počítačovou elektronickou adresu
dětský pornografický materiál, co s tím? Bude mít takový člověk
povinnost poté, co si ho prohlédne, ho ihned vymazat? A co když
na to zapomene a bez toho, že by se do něj ještě někdy vůbec
podíval, ho tam bude mít měsíce či léta? To všechno nejsou
jednoduché otázky. Senát se s nimi vyrovnal tak, že vrátil návrh
tohoto zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem
zpět. Z původního návrhu vypustil trestnost přechovávání
takovýchto materiálů jen pro „vlastní potřebu“, a zachoval tedy
současnou právní úpravu, a naopak ponechal a dokonce ještě
zpřísnil jeho část, týkající se trestnosti zneužití dítěte k výrobě
pornografie. Nyní tedy bude záviset na tom, zda Poslanecká
sněmovna změny navržené Senátem přijme nebo naopak bude
trvat na své verzi a Senát přehlasuje. Pokud by neučinila ani
jedno, ani druhé, což se občas stává, zůstane v platnosti
současná právní úprava bez jakékoliv změny.
Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

Rada města Příbrami na svém mimořádném zasedání rozhodla
o přidělení zakázek z projektů tak zvaných Norských
fondů, na které město Příbram v letošním roce získalo
peníze. Provedením výběrových řízení na zakázky malého
rozsahu v Základní škole v Příbrami, Jiráskových sadech,
byla pověřena firma Renards, spol. s r. o.
Ve výběrovém řízení na výměnu topení byla jako nejlepší
ze tří uchazečů vybrána nabídka firmy Jiří Měchura,
Příbram – Brod. Uvedená firma nabídla, že zakázku dodá
za 509 582 korun bez DPH. O zakázku na modernizaci
podlah se ucházely rovněž tři společnosti. Rada vybrala
za dodavatele firmu MTStav Příbram, která v konkurzu
nabídla nejnižší cenu ve výši 807 859,61 bez DPH.
„Právě skončená výběrová řízení byla součástí projektu
„Modernizace a vybavení Základní školy Jiráskovy sady,
fáze 1“. Projekt je podpořen penězi z tzv. „Norských
fondů“. Celkový rozpočet projektu je přibližně 226 tisíc Eur,
což je asi 6,35 milionu korun. Z toho až 85 % celkových
uznatelných nákladů dostaneme prostřednictvím našeho
Ministerstva financí ČR z výše zmíněných fondů. Zbytek
peněz, asi 953 tisíc korun, půjde z rozpočtu města
Příbram,“ řekl starosta Josef Řihák. Začátkem dubna
město Příbram uzavřelo s Ministerstvem financí ČR smlouvu o realizaci výše zmíněného projektu.
Tento projekt je jedním ze dvou, které byly v rámci Středočeského kraje podpořeny dárci z Norského království.
Město Příbram si této podpory velmi váží. Peníze budou
použity na zlepšení interiéru školy vybudované na počátku
minulého století a na vybavení učeben tak, aby odpovídaly
současným moderním potřebám výuky. Vedle rekonstrukce
vytápění a renovace chodeb školní budovy se ze získaných
peněz dále budou upravovat venkovní prostory tak, aby zde
mohla vzniknout učebna pro environmentální vzdělávání.
Děti se zde budou učit především o ekologii a o tom, jak
chránit životním prostředí. Část peněz bude také použita
na vybavení tříd a učebny hudební výchovy.
Druhou částí projektu je bezdrátová síť, která umožní
distribuci přístupu k informačnímu systému, resp. internetu
v areálu školy. V konečném důsledku umožní přístup všech
PC školy bezdrátovým způsobem jak k internetu, tak i
k lokální počítačové síti. Bezdrátová síť umožní rovněž
provoz mobilní počítačové učebny. Pro realizaci projektu
byla ve výběrovém řízení mezi třemi uchazeči vybrána
společnost Internet Pb, spol. s r. o. Nabídka této firmy
získala nejvíce bodů dle kriteria ekonomické výhodnosti
a zároveň společnost Internet Pb splnila veškeré kvalifikační předpoklady a zadávací podmínky. Nabídková cena
je 960 484,70 Kč včetně DPH. Rada města přidělení
zakázky výše zmíněné firmě schválila.
- jk -

Autoklub Příbram ve spolupráci
s Autosalonem Honda Příbram, Proresta, s. r. o.,
pořádá dne 8. září 2007
8. ročník zábavné dětské automobilové soutěže
„Mámo, táto, jedeme se bavit“
ředitel soutěže: Frant. Stoklasa, tel. 606 657 312.
I n f o r m a c e n a w w w. a u t o k l u b p b . w z . c z

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN II. Z DRAŽIC,
BISKUP PRAŽSKÝ
*?, +1236, VLÁDL 1227 - 1235
Dnes se vrátíme do líčení dramatických osudů pražských
biskupů 13. století, kteří byli též pány našeho města.
V jejich výčtu nyní následuje biskup Jan II.
U této hlavy české církve konečně známe více informací,
než o jeho dvou předchůdcích. Dokonce je známo i jeho
rodové jméno. Pocházel totiž z rodu nižší šlechty, který se
právě na počátku 13. století začal psát podle nedávno
založeného hradu Dražice u Benátek nad Jizerou. Tento rod
patřil k tradičním oporám českého panovníka, jeho členové
často vstupovali do služeb krále či byli významnými
a loajálními duchovními.
Jan se tedy stal knězem, vstoupil do pražské kapituly
a věnoval se zde potřebným úkolům. Nejprve je o něm
známo, že se stal scholastikem (snad úplně prvním), tedy
jakýmsi hlavním učitelem a správcem kapitulní školy. Lze
u něj proto předpokládat i pedagogické schopnosti. V roce
1216 se stal navíc kapitulním kancléřem, tedy hlavním
úředníkem kapituly a de facto i českého království. Až
do zvolení biskupem se nezachovalo mnoho konkrétních
zpráv o jeho činnosti. Víme jen, že se pohyboval v blízkosti
vládnoucí elity a např. v roce 1216 je výslovně jmenovaný
jako účastník shromáždění českých velmožů, které mělo
potvrdit prince Václava za budoucího krále.
K Janově biskupské volbě došlo v roce 1227 po náhlé
smrti biskupa Budivoje přímo v Římě. Změna se ovšem
odehrála i na papežském stolci, když v březnu téhož roku
zemřelého Honoria III. vystřídal Řehoř IX. Nově vyslaní
delegáti pražské kapituly byli přinuceni přímo před papežem opakovat biskupskou volbu, přičemž žádný z přítomných o tuto hodnost nestál. Papež nakonec osobně
vybral za biskupa Jana. Přestože to bylo formální porušení
pravidel biskupské volby (bylo to svrchované právo kapituly), ukázalo se, že to byla volba vcelku šťastná.
Především přinesla uklidnění do vztahu mezi církví
a českým králem. Došlo také k odškodnění sesazeného
biskupa Pelhřima a k dalším uklidňujícím aktům vůči
panovníkovi a šlechtě. Biskup Jan patřil k podporovatelům
řádového kléru, za jeho působení se např. v Čechách
etablovaly nové církevní řády – z ciziny přišli minorité
a v roce 1233 založila sv. Anežka Česká jediný původní
český rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou (uznán
papežem byl až v roce 1237). Účinně podporoval
i jednotlivé kláštery ostatních řádů (např. Hroznatův klášter
v Teplé).
Jan II. se stačil i trochu zapsat do našich lokálních dějin.
Nejprve, pravděpodobně již v roce 1227, doplatil rytíři
Hroznatovi dlužný zbytek kupní ceny za příbramské
panství. V roce pak 1234 získal výměnou s milevským
klášterem vesnici Horosedly u Mirovic. Zlepšil tak správu
zdejšího panství, které v té době kromě Příbramě zaujímalo dalších 6 vesnic (Dubno, Tisová, Kozičín, Krsice,
Radětice a nově Horosedly). Příbramské panství svoji
polohou zapadalo do strategie budování biskupských držav
při hlavních zemských komunikacích. Poloha při významných cestách byla všestranně výhodná. Příbram ležela
poblíž pasovské stezky a Jan II. zřejmě v tomto ohledu
pokračoval v Ondřejově úsilí o zabezpečení opěrného bodu
biskupa v této části Čech.

Daniel Doležal

S RPNOVÉ KALENDÁRIUM
3. 8. 1647

Císař Ferdinand III. daroval
poutní kapli na Svaté Hoře
řádu Tovaryšstvo Ježíšovo
(jezuitům).

8. 8. 1877

Členky pražského Amerického klubu dam v počtu
60 osob spolu s Vojtou
Náprstkem navštívily příbramské doly.

14. 8. 1947

Příbramské Rudné doly,
n. p., přejmenovány
na Rudné a tuhové doly,
n. p., Příbram.

16. 8. 1862

Na svých cestách se
v Příbrami zastavil František Palacký.

18. 8. 1862

Byla založena příbramská
jednota Sokola, jedna
z prvních venkovských
jednot v Čechách.

18. 8. 1857

Byla slavnostně vysvěce-

na školní budova na Březových Horách.

19. 8. 1907
Byl v Příbrami ustaven
jízdní odbor Sokola, který
se věnoval jízdě na koních.

22. 8. 1957
V dopoledních hodinách
padal v okolí Příbrami
sníh, který se na vrcholcích
Brd udržel až do pozdního
odpoledne.

27. 8. 1673
Pražský arcibiskup Ferdinand Matouš Sobek z Bílenberka slavnostně vysvětil rozšířený svatohorský chrám po barokní
přestavbě.

28. 8. 1867
Vedení březohorské obce
spolu s místním Čtenářským spolkem okázale
oslavovalo návrat korunovačních klenotů z Vídně
do Prahy.
Daniel Doležal

Město Příbram

Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ

2007

TRHY

na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

pátek 31. 8. od 9 do 17 hodin
sobota 1. 9. od 9 do 17 hodin

Co si budete moci koupit?

u více než stovky prodejců si budete moci koupit
výrobky z přírodních materiálů, zahradní výpěstky,
medovinu, sýry, burčák, pečivo, perník apod.

Program
31. 8. od 11 do 13 hodin:
od 15 do 17 hodin:
1. 9. od 9,30 do 11 hodin:
od 11 do 13 hodin:

Přelet MS - dámské vokální kvarteto
Strašlivá Podívaná Plzeň
Jakub Kořínek a Katka Misíková - folk
- bluesové duo
Ginevra

